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CRONOGRAMA ATUALIZADO 

 

A tabela abaixo descreve o cronograma atualizado e o detalhamento de cada 
evento referente à 1ª Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética para 
Escolas (CPP 003/2019). 
 

Tabela – Cronograma1 

Item Data / Prazo Evento Detalhamento 

A 06/11/2019 Workshop 

Oportunidade para a troca de experiências e 
debate sobre as oportunidades da CPP entre os 

diversos stakeholders, realizado na sede da 
Light 

B 27/12/2019 
Divulgação do Edital 
e liberação do SG-

CPP 

Disponibilização do edital por meio do endereço 
eletrônico www.light.com.br/eficienciaenergetica 

e liberação do SG-CPP para acesso e 
credenciamento 

C 
31/01/2020 
(12h:00min) 

Credenciamento no 
SG-CPP  

(1ª oportunidade) 

Data limite para realização do cadastro inicial do 
consumidor ou do proponente no Sistema de 

Gestão da CPP (SG-CPP) 

D 18/02/2020 Oficina do SG-CPP 
Oportunidade para esclarecimento de dúvidas no 

uso do SG-CPP, realizada na sede da Light 

E 
13/03/2020 
(12h:00min) 

Esclarecimento de 
Dúvidas  

(1ª oportunidade) 

Data limite para envio de questionamentos 
referentes à CPP via SG-CPP 

F 17/04/2020 

Divulgação do 1° 
Adendo de 

Retificação ao Edital 
e abertura do SG-
CPP para novos 

credenciados 

Disponibilização do 1° Adendo de Retificação ao 
Edital por meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e abertura 
do SG-CPP para novos credenciamentos 

G 
30/04/2020 
(12h:00min) 

Credenciamento no 
SG-CPP  

(2ª oportunidade) 

Data limite para realização do cadastro inicial do 
consumidor ou do proponente no Sistema de 

Gestão da CPP (SG-CPP) 

H 
De 04/05/2020 
a 06/05/2020 
(12h:00min) 

Esclarecimento de 
Dúvidas  

(2ª oportunidade) 

Período para envio de novos questionamentos 
referentes à CPP via SG-CPP 

J 15/07/2020 
Divulgação do 2° 

Adendo de 
Retificação ao Edital 

Disponibilização do 2° Adendo de Retificação ao 
Edital por meio do endereço eletrônico 
www.light.com.br/eficienciaenergetica  

I 25/08/2020 Habilitação 

Data limite para inserção de dados e 
documentação do proponente e subcontratadas 

no Portal On Light (cotação/cadastro 
simplificado) 

                                                           
1 Todos os horários apresentados referem-se ao de Brasília. 
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K 
26/08/2020 
(12h:00min) 

Envio das Propostas 
Data limite para submissão de Propostas de 

Projetos e documentação complementar via SG-
CPP  

L 06/11/2020 
Pré-negociação em 

Suprimentos  
(a critério da Light) 

O setor de Suprimentos da Light poderá realizar 
uma etapa de pré-negociação com os 

fornecedores, não significando aprovação das 
referidas Propostas de Projetos na CPP 

M 06/11/2020 
Visitas Técnicas  

(a critério da Light) 

Realização das visitas técnicas, a critério da 
Light, nas instalações do consumidor beneficiado 
por profissionais próprios e/ou terceiros, com a 
presença obrigatória do cliente e do proponente 

N 06/11/2020 
Aprovação no âmbito 

comercial da Light  
(a critério da Light) 

Verificação comercial dos consumidores, 
proponentes e subcontratadas. Poderão ser 

eliminados projetos de clientes com débitos em 
aberto em suas faturas de energia com a Light 
ou com fornecedores sem habilitação no Portal 
On Light. Clientes com irregularidades (furto de 

energia e/ou fraude) serão desclassificados, sem 
direito a recurso.  

O 18/12/2020 
Divulgação da 

pontuação preliminar 
da CPP 

A pontuação preliminar da CPP será divulgada 
pela Light por meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio 
do SG-CPP 

P 
21/12/2020 
(17h:00min) 

Interposição de 
recursos 

Prazo limite para interposição de recursos, 
exclusivamente por meio do SG-CPP 

Q 15/01/2021 
Divulgação final do 
resultado da CPP 

(previsão) 

O resultado final da CPP será divulgado pela 
Light por meio do endereço eletrônico 

www.light.com.br/eficienciaenergetica e por meio 
do SG-CPP 

 

Revisão Motivo da Revisão Data 

0 Publicação do Edital 27/12/2019 

1 1º Adendo de Retificação 17/04/2020 

2 2º Adendo de Retificação 15/07/2020 

3 
Ajustes nas datas do cronograma visando adequar as contratações às 
atuais práticas de Governança Corporativa da LIGHT, sem impacto no 

processo de classificação da CPP 
25/11/2020 

 


